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 الليبيت للمدن احلياة جودة حتسني يف للمدن القياش مؤشراث سياست يتبن

جامعت  -كليت اهلندست  -قسم العمارة وختطيط املدن-د. فتحيت عبد العسيس مجعت العريبي
 بنغازي

 

 صـــلخــادل

ن،ع  النا،سى،ت  الرىرارات الر،ةمى  يف اإلدارة الف،على   سنىص  ىجىددة اياى،ةو   يعتمد معدل األداء يف املدن على  
أد ات س،مسىىى  ملىىىدير، املىىىدنو  النا،سىىىا و يعتىىىس اسىىىتتدا   شةىىىق مس ىىىرات  اىىى،س املىىىدن  عصىىىر الت هىىىر  ىىى ا إ 

ضىىر رل لتراىىا   ملهناى و  اتتمعىى،ت اةلاىى ا أمىرا   الةى،سني و   ىى،دة األعمى،لو  املت  ىى و  املصىىمم   اى    مىىص ا
 ن   ا،س معدالت جددة ايا،ة فاه،.س،ل  املد

 و   مةى،دئ املعاةىى و  املنى، اةو  الةىىمدلايى  لى  للمنى،عدة يف ضىىم،ن  ضىي النا،سى،ت مدضىىي التنفاى  الىى  شع    
 . اب  ع،ملا،   م د رة ا تص،دل  ج  جعله، منتررة  آمن  االستدام و  املر ن  للمدن   

مس ىىرات  اىى،س املىىدن يف دنىى  جىىددة اياىى،ة للمىىدن  علىى  أةاىى  شةىقجى،ءت  ىى ل الدر ىى  الة نياىى  لتنىىلا  الهىىدء 
 تفا  املدنو  ادارة خم  ،هت، ايهري .ناللاةا و  يف  ن،ع  الررارات  النا،س،ت املتعلر  بتنظا   خت ا    

 املس رات املدضدعا . و املس رات ال اشا وجددة ايا،ة مس رات  ا،س املدنوالكلمات الدالة: 

 

 

ABSTRACT 
Numerous studies indicate that 70% of the world’s population will live in cities 

by 2050. This means that the role of cities lies in providing a more sustainable 

future. This has become more important than before. Cities constitute a group of 

urban centers with different urban, economic and social aspect in which the rate 

of performance depends on effective management and good policy-making and 

existing decisions. In this urban era, city measurement indicators can be used as 

critical tools for city managers, politicians, researchers, business leaders, 
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planners, designers and other professionals. This is to help ensure that policies 

are put into place to enhance the principles of living, tolerance, inclusiveness, 

sustainability and resilience and to make cities prosperous Economically 

attractive globally. 

This research paper came to highlight the indicators for measuring cities and 

their role in providing services and improving the quality of life for cities, and 

their importance in making decisions and policies related to city regulation. 

Keywords: Measurement Indicators of Cities- Urban Centers- Quality of Life- 

Effective Management. 

ــدمــقـــادل  ةـ
يعد مفهد  جددة ايا،ة مفهدم،   اسع،   معردا  حيتمل عدة شعريف،تو  ميكص الردل أبن مفهىد  جىددة اياى،ة يرىا  

اعتىىس مفهىىد  مصىى ل  جىىددة اياىى،ة مفهدمهىى،  ىىد    أةاىى  ااىى،ة الفىىردوجلدانىىا األرنيىىر منىىتدا الرضىى، فامىى، يتعلىى  ا
الن ىى،ي يتىىبطر ب ريرىى  معرىىدة الصىى   الةدناىى  للةىىتي  اي،لىى  النفنىىا   املعترىىدات الةتصىىا   الع  ىى،ت  ، اسىىع

 Quality of)منظمى  الصى   الع،ملاى  جىددة اياى،ة  عرفتساث   ع  ته، النم،ت الة،رزة لةائتهواالجتم،عا  

Life):- اهنىى، شصىىدر األفىىراد ملىىد فه  يف اياىى،ة يف سىىا،ي النير،فىىى   أنظمىى  الرىىا  الىى  يعاةىىدن فاهىى،  فامىى، يتعلىىى  أب
 The International Organization for) احليــاةأب ىىدافه   شد عىى،هت   معىى،ي     ا تم،مىى،هت  يف 

Standardization ،8102)ال أنه ال ينةغى  اللى  بى  ندعاى  اياى،ة  بى  مفهىد  منىتدا املعاةى و الى ، و إ
 يعتمد بةكل أس،س  عل  الدخل. 

الىى  علىى  أس،سىىه، ميكىىص دديىىد مىىدا فر جممدعىى  مىىص املس ىىرات لرا،سىىه،و  مىىص أجىىل شراىىا  جىىددة اياىى،ة  ىىا شىىد 
 اال تصىى،دي   التنماىى  العمراناىى   االجتم،عاىى دراىى  املىىدن أل ىىدافه، الةىى،مل  رمدينىى  منىىتدام   منىىتررةا  املتعلرىى  

 .تتمع،هت، اةلا 

 ف،ملدن شةكل جممدع  مص املرارى  ايهىري  املتتلفى  اجلدانىا العمراناى   اال تصى،دي   االجتم،عاى   ايررى   التنرىلو 
 رارات الر،ةم . ال  يعتمد معدل األداء فاه، عل  جددة ايا،ةو  اإلدارة الف،عل   سنص  ن،ع  النا،س،ت  الر

مس ىىرات  اىى،س املىىدن يف دنىى  جىىددة اياىى،ة للمىىدن   نياىى  لتنىىلا  الهىىدء علىى  أةاىى  شةىقجى،ءت  ىى ل الدر ىى  الة
 اللاةا و  يف  ن،ع  الررارات  النا،س،ت املتعلر  بتنظا   خت ا   شنفا  املدنو  إدارة خم  ،هت، ايهري .
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 أهداف الدراسة
إسىىدا األد ات  إبعتس ىى، شنىىلا  الهىىدء علىى  دراسىى  أةاىى  مس ىىرات  اىى،س املىىدناهلىىدم مىىص  ىى ل الدر ىى  الة نياىى  

الرةانا  لتراا  أداء املدن  دن  جددة ايا،ة فاه،و   ا،س الترد  اةرز ألداةه، عل  مىر الى مصو  على  اعتةى،ر أن 
دن  ش دير ىىى،  ىىىد  ىىى ل األد ات  ىىى  أد ات رةانىىىا   س،مسىىى  يف شدجاىىىه النا،سىىى،ت  الرىىىرارات ال، ىىى  بتنظىىىا  املىىى

 األفهل.

 هيكلية الدراسة
   ل الدراس  الة نيا  شن صر يف النر،ط األس،سا  الت،لا :

 .مفهد  جددة ايا،ة 
 .مس رات  ا،س املدن 
  وثيقـة رـمجمج دـ  ة للمدن )يف دن  جددة ايا،ة مند ج ش ةار  لتةىن مس رات الرا،س للمدن

 لت را  رؤي  النعددي .( م0202احلياة 
  . أةا  شةىن مس رات  ا،س املدن يف دن  جددة ايا،ة يف املدن اللاةا 
 .   ال 

 مفه م د  ة احلياة 
الدرج  ال  ينتمتي فاه، النك،ن يف إطى،ر ساى،هت  ايهىري و  أباهن، -:(Quality of Life) عرفت جددة ايا،ة

 أاهنىىى، التعةىىى  عىىىص الر ىىى  يف منىىىتدا الىىىدم،ت امل،ديىىى   االجتم،عاىىى   النفنىىىا  الىىى  شرىىىد  ألفىىىراد اتتمىىىيو  إمك،ناىىى  
 الى و ايهىري املدين  عل  الرا،  بدظ،ةفه، املنتهدف  يف شدف  الدم،ت يف ر،ف  جدانىا اياى،ة املتتلفى  تتمع،هتى، 

 .  م(0202)عبداحلكيم، مص  باهن، شن،   يف درا  األمص  االستررار لنك،اهن،

 يعىىد مفهىىد  جىىددة اياىى،ة مفهدمىىى،   اسىىع،   معرىىدا  حيتمىىل عىىدة شعريفىىى،تو  ميكىىص الرىىدل أبن مفهىىد  جىىددة اياىىى،ة 
  الداسىي يةىمل عىدد ا مىص األبعى،د   ى ا املفهىد  جلدانا األرنير أةا  اا،ة الفردويرا  منتدا الرض، فام، يتعل  ا

التيين يميييا لتيين تلييي  يياهاييا ييياملا  )التيين هم يي  مييا الل يا العهاليير لو العواميي  ااملتتلفى  
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قياسي ا مييا اييل  مجمو يية مييا اربعيياد المر ييية مييا  ييدد مييا الم لييرا  المرتبطيية بييي  

 .مه ا(

الكرميىى و   اسىىتررار ، ارىىه يف اياىى،ة ىىد ش ىىدر مفهىىد  جىىددة اياىى،ة ارشةىى،ط  جىىدد اإلننىى،ن  اسىىتمرار برىى،ء سا،شىىه    
 يف اياى،ةو  استمر   ا املفهد  يف التدسي  الت در إىل أن أ ة  ج ءا ال يتج أ مص ايرىدي  املكتنىة،ت اإلننى،نا 

لفلنىف  الةىر ا  الردميى   سىي الاد؛ناى ا  ساىث نةىبت ساث شع،ملت معه ر،ف  ايهى،رات منى  الرىد  بدايى  مىص ا
سىىدل طةاعىى   (أفالطــ ن)أرســ، ، ســقما ، الفكىىرة األ لاىى  جلىىددة اياىى،ة يف املن، ةىى،ت الت،ر اىى  لف سىىف  الاىىد؛ن 
أن مجاىي الةةىر مىص الع،مىى  أ   رســ، ا(أذكـم ) جىددة اياى،ة  مدا ىف،هت،و مىص من لى  فكىىرة املدينى  الف،ضىل  ساىث 

 أ  ال ةرىى  العلاىى، يىىدرردن مفهىىد  جىىددة اياىى،ة  ب ريرىى   اسىىدة   ىى  أن يكدنىىدا سىىعداء مىىي االخىىت م يف الىىدة،ء
يدررىىه يف الصىى  و  الىىةع  ارخىىر يدررىىه يف املىى،لو يف سىى   نىى،يف آخىىر ن يدرردنىىه يف  ه ةعهىىمكىىد؛ت اياىى،ةا ف

 .م(0202)عفت، االستررار  ارمصو...اخل

ا  يف العديىىد مىىىص العلىىد  املتتلفىىى ا مىىى،  ىى  عنىىىه   ىىعدب  يف دديىىىد مفهىىىد   ش ىىري مفهىىىد  جىىددة اياىىى،ة ل سىىىتتد
  ل  ألنىه ؛شىع عىص عىد  ارشة،طىه حمجى،ل  ىدد مىص جمى،الت اياى،ةو أ  بفىرو معى  مىص فىر و العلى و  وجددة ايا،ة

و ساىث ررى ت العديىد م(0202)غضـبان،  إمن،  د مفهد  مدزو ب  الة،سني   العلم،ء عل  اخت م ختصصى،هت 
: (Subjective Quality of Life)مىص الدراسىى،ت األ لاى  علىى  دديىد مفهدمىىه مىص خىى ل الةعىد الىى ا  

نىه ال ميكىص  ا،سىه، ا النىع،دة  شراىا  الةىتي يا،شىهو إال أاملتهمص للرف، اى  الةتصىا و  الرضى، عىص اياى،ة  مىد
جىى،ت يعتمىىد علىى  شلةاىى  االستا، : الىى ،(Objective Quality of Life)بنىىهدل .  الةعىىد املدضىىدع  

مســـ  خل اخلـــدمات ال  ليميـــة والفـــةية وال فيهيـــة واـــ ف  ال مـــ  وغ هـــا مـــ  )األس،سىىا   االجتم،عاىىى  منيىىىل: 
 .م(0202)عفت، و ال  ميكص  ا،سه،  شراامه، بنهدل اخلدمات(

 أمهية د  ة احلياة 
جلدانىا  عديىدة ا تم،مى،ت شغ ى   طىري شراامهى،و ألاهنى، ش ايىد اال تمى،  يف النىندات األخى ة برهى،ل جىددة اياى،ة

  على   التعلام   ال يب  الت،ر    اجلغرايف  اال تص،د،  النفن  االجتم،ع  ات،ل ايا،ة املتتلف و ساث شةمل
 املةىر ع،ت جمى،ل يف  التنىدي  الةائى    هى،ل  التدظاى   اتتمىي  الىدخل  الفنىدن  النرىل  العمى،رة اجلرميى  دراسى 

برا،سىه،  هتىت  الر ،عى،ت خمتلى  يف املنظم،ت مص عددا  رة ا   ألن ومهم  ايا،ة جددة أ ة ت التج،ري .  ب ل 
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 سا،سىىىا،   ل ،ملىى، ر،نىىت جىىىددة اياىى،ة  ىىدف،   هىى،  مىىىدا  ،سهىى، يف دراىى  أ ىىىدافه،ورنىىدو مىىص التراىىىا  ملعىىدالت أداة
 الراى،س املن،سىة  هلمى، بعاىد املنى،لو رمى، أن  نى،يف و أ  ضمنا، لدا رني  مىص  ىن،و الرىرارو إال أن التعريى   رحي،  
يدفعىىىىه  حيفىىىى ل ش ىىىىدر اسىىىىتتدا  املس ىىىىرات املدضىىىىدعا   ال اشاىىىى  عىىىىس جممدعىىىى  مىىىىص التتصصىىىى،ت  امتجىىىىدد ،ا تم،مىىىى

 حمعىىن الداسىي الصى   املفهىد  بتعريى  اال تمى،  يت ايىد مىني  ال ىيب الر ى،و ففى   وم(0202)طـ،،  املرى،يا 
 مىص الىرا   على  ااى،ب املىر و جمىرد مىص أرىس  د الص   مفهد  أن أ،  االجتم،ع و  ال  ق الةدين رتم،لاإل 
 النىداس  أن أيهى،  مىص املعىر م واياديى  الةىعدر  أيهى،    امل،ديى  النفنىا  النداس  يةمل  لكنه  اسد مكدن أنه

  الةائى   اجلى ان  األ ىد ،ءالع،ةلاى   الع  ى،ت  ىةك  دعى  دتى،ج ألاهنى، ال ةاى  النىداس  مىص أرنيىر شةىمل الصى ا 
  رى ل  اهلىدم  اإلسنى،س النىلدر  الىدع   رى ل  الدظافى   الرضى، جاىدة معاةىا   ظىر م الصى ا  ارمنى 

  .(Jones،8118) الر سا  النداس 

 مؤشمات د  ة احلياة 
مس ىرات جىىددة اياى،ة  ىى  ال ريرىى  لراى،س  شراىىا  ساىى،ة اتتمعى،تو الىى  مىص خ هلىى، ميكىىص التعىرم علىى  املةىى،رل 
ال  شع،ىن منه، اتتمع،ت  إمك،نا  إ ،د ايلدل املن،سة  هل،و  يعىد مس ىر جىددة اياى،ة ملتتلى  النىك،ن  الةلىدان 

مىص األبعى،د  ات الصىل  تى،ةع للمس ىرات الى  شغ ى  عىدد ا ب رير   ،بل  للمر،رن  مهم  معردةو  يل    جدد لدس  ن
عىىص مفهىىد  جىىددة اياىى،ة مىىص خىى ل الةعىىديص الىى ا   املدضىىدع  فىى ن   مىىص خىى ل مىى،    رىىرل سىى،بر،   هلىى ا الغىىر و

  ن،يف ندع  مص املس رات جلددة ايا،ة عل  الن د الت،يل:

 ادلؤشمات الذااية . أ

النىىىك،ن عىىص الىىىدم،ت املتداجىىىدة املدينىى و رمىىى، شعىىىس عىىىص  ىى  مس ىىىرات شنىىىتتد  لراىى،س درجىىى  رضىىى، 
 مدا رف،ءة   ل الدم،ت.

 ادلؤشمات ادل ض عية . ب

   املس رات الر،بل  للرا،س املنتتدم  يف شراا  ندعاى  اياى،ةو أ، املس ىرات الكماى و رتلى  الى  شعىس 
 .م(0202)اجل همي، عص سج   مدا شدافر الدم،ت حمن ر  سكنا  م،
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 قياس ادلدنمؤشمات  .0
دتىى،ج املىىدن إىل مس ىىرات لراىى،س أداةهىى، مىىص أجىىل دنىى  ندعاىى  اياىى،ة علىى  الصىىعاد العىى،مل و  حمىى، أن املىىدن  نيىىل 
 ى، ر االبتكى،ر الىى  شرىدد التنماىى  اال تصى،دي   االجتم،عاىى   العمراناى و ف،ملس ىىرات الرا،سىا   نيىىل مىدخ   رةانىىا،  يف 

مهمى،  يف   ى   ا ىي سى،ل خمتلى  اتى،الت  ا  اهن، شسد، د ر الرراراتو ساث إ،س،ت الع،م    ني عملا  رس  النا
 شصىدر ا،لةاى   ررارات ال  يىت  شةناهى،  اخت،  ى،ويف الد ل و اإلض،ف  إىل أاهن، شع   شصدرا سدل أطر النا،س،ت  ال

 ايا،ديىىىى    ىىى ل املس ىىىىرات عىىىص مسسنىىىى،ت د لاىىىى   منظمىىى،ت جمتمىىىىي مىىىىدين ع،ملاىىى  اىىىى  رااىىىى  شتمتىىىي االسىىىىتر لا 
 ا،س املدرر،ت  االن ة،ع،ت الع،م .االعتم،د عل  أس  علما   إسص،ةا   يف بع  األسا،ن عل   

 الرا  مىص أةاى   ى ل املس ىرات  د تهى، إىل سىد مى،  التدافى  الىد يل علاهى،و إال أن درجى  مدطد اتهى،  الةنى،ء علاهى،  
شصدر املس ر  سج  العان  املدر سى   املصى،در الى     ختتل  مص مس ر رخر االعتم،د عل  طةاع  املسسن  ال 

االسىىىتن،د إلاهىىىى، يف ايصىىىىدل علىىىى  النتىىىى،ةع  الت ىىىىديث املنىىىتمر للمعلدمىىىى،تو اإلضىىىى،ف  إىل جممدعىىىى  مىىىىص العدامىىىىل 
 مىىص أ ىى   م(،0202)وزارة ا،ــ  م الق،ــاع ال ــام، األخىىرا املرشة ىى   لاىى   اىى،س املس ىىر  األ زان الننىىةا  ملعىى،ي ل

  ت الة،مل  املعر ف  ع،ملا،  رمراجي أس،سا  ملس رات  ا،س جددة ايا،ة:املس را
  د لىى  سنىىا جىىددة اياىى،ة ايهىىري  فاهىى،  042صىىن  املىىدن يف ساىىث ي  : ال فــفيا ال ــادلا لقارليــة ال ــي

 .بن،ء عل  شراا  االستررار  الرع،ي  الص ا   النير،ف   الةائ   التعلا   الرلض   الةنا  الت تا 
  مســم مم ــمس(Mercer) ــاة مدينىى  بنىى،ء علىى  اجلدانىىا  020صىىن  جىىددة اياىى،ة يىىدايل ي  : جلــ  ة احلي

شاى : النرىل  الةائى  النا،سىىا   االجتم،عاى   النير،فاى   الىدم،ت الع،مىى   الصى    الةائى  اال تصى،دي   املىىدارس ار
 . االستجم،  التعلا   الةائ  ال ةاعا   النكص  شدفر  س،ةل الراس   الرتفاه 

     قائمـة رللـة م ك كــ(Monocl) مىص أفهىىل املىدن للمعاةىى   02  ى   ،ةمى  سىىندي  شهى  : لـفم  احليــاة
هىىى،ل الةائاىىى   إمك،ناىىى  الد ىىىدل شاىىى : االشصىىى،ل العىىى،مل   الراريف العىىى،وو  يكىىىدن التراىىىا  بنىىى،ء علىىى  اجلدانىىىا 

 الرع،يىىى  الصىىىى ا   بائىىى  األعمىىىى،ل  اجلرميىىى   األمىىىىص مىىى،رص ال ةاعاىىى   اجلىىىىددة املعم،ريىىى   التصىىىىما  ايهىىىر، لأل
 . النير،ف   امل ،ع   التن،م   ش دير النا،س،ت املة،درة

  د لىى   فرىى،    ملنىىتدلت النىىع،دة   لىى  بنىى،ء علىى   022الىى ، يصىىن  : م0202مؤشــم الســ ا ة ال ــادلا
النىىىىى،شع اةلىىىىى  للفىىىىىرد  الىىىىىدع  : الفنىىىىى،د  سريىىىىى  االختاىىىىى،ر  متدسىىىىى  العمىىىىىر املتد ىىىىىي  إمجىىىىى،يل شاىىىىى اراجلدانىىىىىا 

 .االجتم،ع   الع ،ء
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 ة اياىى،ة بى  الةلىدان بنىى،ء  ىد مس ىىر يرى،رن جىدد: مؤشـم مفممـة ال  ــاون ااق فـا ي وال فميـة جلــ  ة احليـاة
ج،نةىىى،  أس،سىىىا،  يف نظىىىر املنظمىىى : األمىىىص  الصىىى    الىىىدخل  الدظىىى،ة   التىىىدازن بىىى  اياىىى،ة  علىىى  أسىىى،د عةىىىر

 . العمل  التعلا   منتدا الرض،  النكص  الةائ   اتتمي  املة،رر  املدنا 
  مؤشـــم ارب(ARRP) ىىى  مةىىى،درة متماىىى ة مىىىص معهىىىد النا،سىىى،ت الع،مىىى  لراىىى،س جىىىددة : جلـــ  ة ادل ي ـــة 

شاىىى : النرىىىىل  الصىىى    اال تصىىىى،د  التعلىىىا   اإلسىىىىك،ن اراياىىى،ة يف اتتمعىىى،ت األمريكاىىىى  بنىىى،ء علىىىى  اجلدانىىىا 
ـــــــن ال ـــــــؤون ااق فـــــــا  ة ) األساىىىىىىى،ء النىىىىىىىكنا   الةائىىىىىىى   املةىىىىىىى،رر  اتتمعاىىىىىىى   التنىىىىىىى، ، يف الفىىىىىىىر  رلل

 .i(م0202وال فمية،
 (: د اكب مؤشمات القياس جل  ة احلياة 0)شك  

 

 

   
 ادلفدر: الباحثة

 أمهية وف ائد مؤشمات القياس للمدن 
 ،م0222مىىىص سىىىك،ن العىىى،و ساعاةىىىدن يف املىىىدن الىىىدل عىىى،   %22شةىىى  العديىىىد مىىىص الدراسىىى،ت ايل أن 

أ ىىة  أرنيىىر أةاىى  مىىص  ،  ةىىل. ف،ملىىدن     ىى ا يعىىىن أن د ر املىىدن يكمىىص يف شىىدف  منىىترةل أرنيىىر اسىىتدام  

التخطيط  االقتراد الترفيو الرحة البيئة التعليم الدكن
 العمرانى

 النفايات

مياه  القانهن  الحكهمة النقل االتراالت
 الررف

الماء 
 والنظافة

الحريق 
 والطهارئ 

المذاركة 
 المجتمعية
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شةىكل جممدعىى  مىىص املرارى  ايهىىري  املتتلفىى  اجلدانىا العمراناىى   اال تصىى،دي   االجتم،عاى  الىى  يعتمىىد معىىدل 
 التى،يل فى ن مس ىرات الراى،س  الر،ةمى ون،ع  النا،س،ت  الرىرارات األداء فاه، عل  اإلدارة الف،عل   سنص  

املىىدن يف أن شكىىدن ضىىمص  ىدر املنىى، اة يف   ىىدل ر،فىى  خىدم،ت املدينىى  جلماىىي مداطناهىى،و  شةىىجاي شنى،عد 
إطىىراء التف،عىىل الىى ، شعتمىىد علاىىه املىىدنو  رع،يىى  طر،فىى  الرةىىدلو  بنىى،ء جىىددة ع،لاىى  مىىص اياىى،ة لنىىك،ن املدينىى  

 ميكىىص شلتىىاي  .(ISO 37120 ،8102) ل   م د ىىرة يف املنىىترةللهىىم،ن مدينىى  منىىتدام   مرنىى    ىى،م
 أ   فداةد مس رات الرا،س للمدن يف درا  األ دام الت،لا : 

 للمجتمع،ت اةلا . الدم،ت  املت لة،ت  ر،ف   سدرم  أرنير فع،لا  يف شردًن .1
 درا  املر،يا   األ دام الد لا   الدخدل يف املن،فن  الع،ملا . .2
 رجعا   خت ا   ل  عل  ر،ف  املنتدلت. ضي مع،ي  م .3
  خت ا  خم  ،هت، .  إدارةاخت،   رارات مدر س  لص،نع  النا،س،ت  مدير، املدن يف شنظا   .4
 التعل  عس املدن. .5
 الدع  امل،يل للتمديل مص  ةل املدن  ات املنتدلت العلا، مص ايكدم . .6
  جدد إط،ر  ،مل لتت ا  منتدا  للمدن. .7
  الةا،؛ت املفتدس  جل ب االستنيم،ر.الةف،فا   .8
مدطد ى، مىص الةاى،؛ت املدسىدة ع،ملاى، مىص  ىباهن، أن شنى،عد املىدن يف بنى،ء املعرفى   إع ،ء املدن أس،س،   .9

)التكندلدجاى،  منىترةل األس،سا  الختى،  الرىرارات يف املدينى و   كى  رؤيى  املر،رنى   املعى،ي  الع،ملاى  
 .م(0202مار مد فة رفغازي،عا ة إع)مدخ  إلاملدين  ايهر، 

 مؤشمات قياس ادلدن مبا ئ 
ينةغىىى  أن شةىىىمل مس ىىىرات الراىىى،س مجاىىىي جدانىىىا املىىىدن ال، ىىى  بت نىىى  جىىىددة اياىىى،ةو  ال ـــم لية: .0

  ينةغ  أن شتم،   مس رات التراا  مي املدضدو ال،ضي للرا،س.

ينةغىى  أن دىىدد مس ىىرات الراىى،س الرةانىىا  علىى   ىىد يتىىا  مر،رنىى  الةاىى،؛ت بصىىدرة علماىى  بىى   ادلقاركــة: .0
املىىدن املتتلفىىى   فرىىى،  ملراسىىىل خمتلفىىى  مىىص التنماىىى  ايهىىىري و   ىىىد مىىى، يعىىق أنىىىه  ىىىا أن شكىىىدن مس ىىىرات 

  الرا،س الرةانا   ،بل  للمر،رن  زمنا،   مك،نا، .
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،س الرةانىىا  رماى و  ينةغىى  أن شكىدن الةاىى،؛ت الردميى   اي،لاىى  ينةغىى  أن شكىدن مس ىىرات الراى :اإلاتحـة .2
    إم، مت،س  أ  سهل  املن،ل.

ينةغىى  أن شكىىدن مس ىىرات الراىى،س الرةانىىا  بىىنف  الةعىىد منىىترل  أ  متع،مىىدة شرريةىى، و أ،  :ااســ قاللية .4
   ينةغ  جتنا شداخل مس رات الرا،س الرةانا   در اإلمك،ن.

 سىىهل اإلدرايف أل ىىى ،ب املصىىل   الرةانىىىا و  ،  مفهىىد  رىىل مس ىىىر بنىىا  ينةغىى  أن يكىىىدن :البســاطة .2
   ينةغ  أيه،  أن يظل شردير الةا،؛ت املص،سة  بديها،   بنا ، .

يةىىى   ىىى ا املةىىىدأ إىل الرىىىدرة علىىى  إنتىىى،ج مس ىىىرات  اىىى،س رةانىىىا  حمىىى، يتن،سىىىا مىىىي  مالئمـــة ال  قيـــت: .2
 .م(0202)ااحتا  الدويل لالافاات،   لل ا،ةالره،ل الن، ئ  يف بن،ء املدن املنتدام   الص،ي

وثيقة رمجمج د  ة احلياة ) للمدن يف حتسني د  ة احلياة للمدن القياسل بىن مؤشمات  ا،بيقامن ذج 
               م0222ل ةقيق رؤ ة الس    ة ( م0202

الستتدا   ،ش ةارا ،مند جبد فه،  م0222لت را  رؤي  النعددي    2222شعتس  طار  بر؛مع جددة ايا،ة 
ج،ءت ساث  ال  اعتمدت علاه، مراجي أس،سا  يف الدطار . مس رات الرا،س ال  سة   رر ، يف الدراس و

جمل  الةس ن  سدد ، ال ضمص جممدع  مص السامع االسرتاشاجا   م0202 طار  بر؛مع جددة ايا،ة 
 وم0222ل درا  األ دام ال  شهمنته، رؤي  النعددي  مص أج وللملك  العربا  النعددي  اال تص،دي   التنما 

للمداطن   املرام  عل  سد سداءو  يعق ساث يرر  بةكل أس،س  عل  جعل اململك  أفهل  جه  للعاش 
 عل      ب ،   الس؛مع عل   جه الت ديد اجل،نة  الت،لا : بن،ء   بر؛مع درا  الرؤي 

منظدم  بائا  شدع   شنه  يف شدف  خا،رات جديدة شع ز مة،رر  ش دير من  سا،ة الفرد عس  ضي  . أ
 .املداطن   املرام  يف األنة   النير،فا   الرتفاها   الرلضا 

و دنىى  جىىددة اياىى،ة مىىص خىى ل ش ىىدير أنةىى   م ةمىى  شنىىه  يف شع يىى  جىىددة ساىى،ة األفىىراد  العىى،ة ت . ب
منىتدا مىدن اململكى  لتتةىدأ مك،نى  متردمى  بىى  رفىي  إىل اإلضى،ف   خلى  فىر  العمىل  شنديىي اال تصى،د

 أفهل املدن يف الع،و.

لت راىى  أ ىىدام  اسىىع  الن ىى،ي شتم، ىى  مىىي الرتراىى   م0202 شدضىى  الدطارىى  خ ىى  شنفاىى  بىىر؛مع جىىددة اياىى،ة 
عل  جددة ايا،ة رمفهد  أس،س  للىس؛معو  مىص أجىل الد ىدل إىل شعريى   ىدد جلىددة اياى،ة يف اململكى  أجىرا 
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الىىس؛مع انيىى،  متكىى،م  لت ديىىد أرنيىىر التعريفىى،ت  ىىادع، و   ىىد سىىدد الة ىىث املةىىدة  عىىددا  مىىص املس ىىرات الع،ملاىى  
رمراجىىىي أس،سىىىا  الىىى  شعىىىرم  شرىىىا  جىىىددة اياىىى،ة مىىىص عىىىدة جدانىىىاو    شنىىى، ل رىىىل  اسىىىد مىىىص  ىىى ل للراىىى،س  

)رللـــن ال ـــؤون ااق فـــا  ة  رىىى يف بىىىر؛مع الدطا املس ىىرات بةىىىكل شفصىىىال  مىىىص أجىىىل دديىىىد العن، ىىىر املةىىرتر 
   .م(0202وال فمية، 

  م0202أهداف وثيقة رمجمج د  ة احلياة الس   ي 
  دديد جممدع  مص األ دام لس؛مع الدطار  مرشة   حمفهدم  أس،س  جلددة ايا،ة هبدم شع ي  ، عل   

 الن د الت،يل:

 مفه م مماب  رقارلية ال ي  . أ

أجل سا،ة مرضا و  يغ   مفهدمه اجلدانا الرةانا  لل ا،ةو         هتائ  ظر م العاش مص 
 مص العاش  يةمل الت،يل: اجلدانا الهر ري  لت را  منتدا مر   

  :شدف  أفهل التجمع،ت النكنا  ال  شتا  فر  النكص اإلسكان وال فميم احلضمي والبيئة
ماي العاش دن بدسي اجللألفراد عل  اخت م أعم،ر    منتدلت دخله    دراهت و ااث يك

رم، ميكص للمداطن   املرام  عس التصما  ايهر، اجلاد  النا،ي   يف أسا،ء ع،لا  اجلددةو
مي إمك،نا  شع ي  املم،رس،ت  والةائ  املن،سا الد دل بةكل أفهل إىل الدم،ت  فر  العمل

 .الص ا  منيل املة 

  :شر،س الظر م  ة سا،ة النك،نوأس،سا،  لهم،ن جدد شعد الص   ج ءا  المعا ة الفةية 
ة عتم،د عل  مس رات النت،ةع الص ا و منيل متدس  عمر الفردو  أعداد أسر  اإل الص ا  إمج،ال  

 .املنتةفا،تو  مدا انتة،ر مر  النكر،  الةدان و  شك،لا  اإلنف،ي الص   عل  األسر

  :بن،ء عل  جدانا فرعا  منيل يت   ا،س مع،ي  املعاة  امل،دي  الفمص ااق فا  ة وال  ليمية
 .التدظا   التعلا   الد دل الع،  للفر  اال تص،دي 

  :يعد األمص إىل ج،نا الةائ  االجتم،عا  ج،نة،  الغ األةا  يف سا،ة األم  والبيئة ااد ماعية
املداطن   املرام  ساث ينم  هل  التف،عل يف اتتمي د ن عداة و  ير،س األمص بةكل 

  ل منتدا اخنف،  معدالت اجلرمي   التراد بت ةا  النظ،   املن، اة.أس،س  مص خ
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  : سا،ن ل لدة التك،فس االجتم،ع وشعد الةنا  الت تا   النرل عنصران أس،البفية ال ة ية والفق 
ألاهن، ضر ري  للد دل إىل أم،رص العمل  النكص  الدم،تو رم، شن،عد عل  شدا ل رل 

 .املن،ط  حم، فاه، املن،ط  ال رفا 

 مفه م مماب  رفم  احلياة:  . ب

      شدف  خا،رات للن،س لتكدن لديه  سا،ة ممتع   راادةو ساث   دديد مخ  فئ،ت رةانا
ا،رات  العر   املن،سة  املت،س  للمداطن   املرام  لره،ء عل  الضمص مفهد  من  ايا،ة الرترا  

 :أ  ،ت فرااه 

  :،شةمل األنة   الرتفاها  داخل املن ل  خ،رجهال في. 

  :شعد الفندن  األنة   النير،فا  املتندع   الن،به  ايا،ة عنصرا   ،م،  ال اث والثقافة والفف ن
 .ينه  يف سادي   أتل  اتتمي

  :الرلضا  املتندع  بةكل منتظ  له  األنة  ن شدف  فر  للمداطن   املرام  ملم،رس  إالمايضة
الرلض   التم،س    األداءأبرز ، الص    اال تص،د  األ عدةأطر مة، ر عل  العديد مص 

 .االجتم،ع 

  :خا،رات   املةر ات إىل األطعم املتتلف  للرت ي  مص خدم،ت  األنة  شةمل ال و م
 .التندي

  :فمص خ ل املة،رر  االجتم،عا   املة،رر   شع ي  التف،عل ب  أفراد اتتميوادل اركة ااد ماعية
اتتمعا  شتةكل الفر  لألفراد للتدا ل  الةعدر االنتم،ء مم، ين،عد عل  ايد مص الع ل  

  .م(0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية،  االجتم،عا   يع ز ر اب  اتتمي
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 (: فئات قارلية ال ي  ومن  ال ي  ود اكبهما0شك  )
 

 

 
 ، ر فمف م  الباحثةم(0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية، ) ادلفدر:

  احلايلاقييم ال ضع 
أسهمت اجلهدد  االستنيم،رات ال   ،مت هب، النعددي  مسخرا  يف درا  اململك  بع  الترد و خ،   يف 
جم،الت الرع،ي  الص ا   اال تص،د  التعلا و يف س  ال ي ال من  ايا،ة يف س،ج  إىل م يد مص الت ن و 

املتعلر  بنم  مص الدم،ت   ش دير م،  د معر  “ األس،سا ”خ،   فام، يتعل  بتدفر الةنا  الت تا  
   د اعتمد دديد املع ا،ت األس،سا  عل  املنهجا  الت،لا  لتراا  فئ،ت جددة ايا،ة:  ايا،ةو
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 الىى : شراىىا  األداء ايى،يل للمملكىى  يف رىل ج،نىىا مىص اجلدانىىا األس،سىا و حمىى، يف  لى  الت ىىدلت ال قيـيم احلــايل 
فعلىىى  سىىىةال املنيىىى،ل رىىى،ن التراىىىا  ايىىى،يل جل،نىىىا اإلسىىىك،ن  التصىىىما  ايهىىىر، ألداء املىىىدن يف اململكىىى   شداجههىىى،و

ن ىىى،ي أفهىىىل املم،رسىىى،تو ساىىىث ميلىىى    النىىىعددي ا  فعلىىى  منىىىتدا ملكاىىى  املنىىى،رصو فىىى ن اململكىىى  شرىىىي ضىىىمص
أظهرت نتى،ةع منى  املنى،رص  النىك،ن أن إمجى،يل  ساث فعل  سةال املني،ل مص النك،ن من،رص خ،  و %52

 مر،رنىىى  بن ىىىد م0202منىىىكن،  يف عىى،   (2.224.222)سىىىعددي  اململكىى  بلىىىغ  عىىدد املنىىى،رص املةىىغدل  أبسىىىر
 .م0202منكن،  يف ع،   (2.402.222)
ننىىم و  حمتدسىى  سجىى  لألسىىرة النىىعددي  ( 02.220.020) بلىىغ عىىدد األفىىراد الىى يص ير نىىدن  ىى ل املنىى،رص  

 شنىىىىت د  من رىىىى  مكىىى  املكرمىىىى  علىىىى  الننىىىة  الكىىىىسا مىىىىص  م(0202)يف عىىى،   (2.04)مر،رنىىىى   (2.22)بلىىىغ 
     املن رىىىىى  الةىىىىىر ا  بننىىىىىىة  مث (02.2)%  اىىىىىىا من رىىىىى  الىىىىىرل  بننىىىىىىة و شلاهىىىىى، يف الرتش(04.2)%   املنىىىىى،رص
مىىىص املنىى،رص املةىىغدل  أبسىىىر سىىعددي  شعتمىىىد  (24.2 )%رمىى، أظهىىرت نتىىى،ةع املنىى  أن ننىىة    و(04.0)% 

 ،رةانىا امصىدر شعتمىد على   ىةك  الكهىراء الع،مى   (22.2)% عل   ةك  املا،ل الع،م  رمصدر للما،لو  ننىة  
 شعتمد عل  الةةك  الع،م  للصرم الص  . (22)%  للكهراءو بننة 
 ادلساك  )ادل غ لة أبسم س    ة( حسب ادلفاطق اإل ار ة: ال  ز ع الفسيب ل د  )2(شك  

 
  م(0202)وزارة ال ؤون البلد ة والقمو ة، ) ادلفدر:

  
 مر،رنىى  الدضىىي الىىرا ص يف اململكىى  بنظىى ل يف د ل أخىىرا سنىىا املرىى،يا  ملس ىىرات األداء ادلقاركــة ادل يار ــة :

 يف مراى،س منىترل يتعلى  بتىىدفر األمى،رص امل ةمى  للمةى و فى ن الدرجىى  الى  سصىلت علاهى، الىىرل   الع،ملاى 
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أمىى، شلىىدث اهلىىداء يف الىىرل  فهىىد  و ىى  نصىى  الدرجىى  الىى  سصىىلت علاهىى، مىىدن ناديىىدريف  سىىنغ،فدرة  لنىىدن
أمىىى، علىى  منىىىتدا نصىىىاا الفىىرد مىىىص املنىىى،س،ت  وضىىع  املعىىىدالت اةىىددة يف منظمىىى  الصىىى   الع،ملاىى  02

 بةىىكل عىى،  استلىىت اململكىى  مرشةىى   والهىىراءو فىى ن الىىرل   نيىىل العةىىر  فىى  معىى،ي  منظمىى  الصىى   الع،ملاىى 
اعهى، متبخرة فام،  ي الد دل إىل الةائ  ال ةاعاى و  النىكص املانىرو  التصىما  ايهىر،و  جىددة الةائى و  مج

مىىص أفهىىل الةلىىدان  5 الىىرا  مىىص  لىى  شنىىع  اململكىى  لتكىىدن بىى  أ ل %  وجدانىىا مهمىى  ياىى،ة املىىداطن 
 عاة،  يف الع،و.

 (: ادلقاركة ادل يار ة جلاكب اإلسكان وال فميم احلضمي للس    ة مقاركة ابلدول األخمخل4شك  )

 

  م(0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية، ) ادلفدر:
 ساىث طرسىت ايكدمى   : دديد املة،درات ال  شعمل س،لا،  على  مع،جلى  الت ىدلت الرا نى ادلبا رات احلالية

على  سىكص مانىر  لهم،ن زلدة   دل املداطن  للمنى،س،ت ال ةاعاى   ايصىدل ومسخرا  عددا  مص املة،درات
 02افتتى،ح م 0202مدين  الرل  عى،   ،مت اهلائ  العلا، لت دير   استنة،ي  داء نر و فعل  سةال املني،ل
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رمىىى، شعمىىىل  زارة اإلسىىىك،ن س،لاىىى،  علىىى  ش ىىىدير   0م022,222دة يف الىىىرل و علىىى  منىىى،س  سىىىداة  جديىىى
 سىىدة  02,222مةىر ع،  مىىص أجىل شىىدف   42خم  ى،ت إلنةىى،ء  سىدات سىىكنا  معردلى  التكلفىى  شتهىىمص 

رم، أطلرت  زارة الةائ   املاى،ل  ال راعى  مىسخرا    مص   ل املت  ،ت 2ء سي ارن مص سكنا و   د   االنته،
و ممى، ينىم  م0202مدخنى   ىن،عا  يف أانى    2,222مة،درة لرتراا  سدات لرا،س جددة اهلداء يف 

   (.م0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية،  املرا ة  املنتمرة ل نةع،اثت الغ،زي  امللدط 
 أرقام ومؤشمات اقييمية دلس  خل األ اء احلايل للمملكة يف ر ض اجل اكب األساسية(: 2شك  )

 
  م(0202)وزارة ال ؤون البلد ة والقمو ة، ) ادلفدر:

 ادلدن الليبية يف ور مؤشمات قياس ادلدن يف حتسني د  ة احلياة 
ا النا،سىىىىا  ر،فىىىى   جدانىىىا اياىىىى،ة املتتلفىىىى  ةىىىى،رل  الت ىىىىدلت  التغىىىى ات يف شداجىىىه املىىىىدن اللاةاىىىى  العديىىىىد مىىىص امل

ف و مم، أطر سىلة، يف دراى  أ ىدافه، التنمديى  لاملتترانا   ا  ، مص اجلدانا األخرا  اال تص،دي   االجتم،عا   العم
و األمىر الى ، (Covid 19) السىام، بعىد شفةى   اء رىدر ؛  جىددة اياى،ة تتمع،هتى، ايهىري و  دنى  منىتدا
 دنى  الةائى   واجلهدد مص أجىل  ضىي سا،سى،ت  منى، ع علماى   ىددة   اضى   لكافاى  ش دير ى،يت لا شك،ش  
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 املنىى،ة  يف ايفىىى،   وايهىىري   النهىىد  اتتمعىى،ت اةلاىى  ل سىىتف،دة منهىى، يف عملاىى،ت التنماىى  الةىى،مل  للىىة د
شغاى  ال ريرى  الى   إىلرى ل  دتى،ج املىدن يف لاةاى،   و العمىراين  اال تصى،د،عل  االسىتررار النا،سى   االجتمى،ع  

للمت  ،هتىى، ايهىىري و  التىى،يل شغاىى  اهلاكلاىى  الع،مىى  للمىىدن الترلاديىى    اإل لامىى شفكىىر هبىى، سىىدل النمىىد العمىىراين 
 أن يكىىدن   ريرىى  آمنىى  إلدارة أ ىىدل املىىدنومنىىد ج املىىدن الرىى،درة علىى  دمىىع سلىىدل  راىى   متعىىددة ب إىل دديلهىى، 

  لىى  بتلةاىىى   ودنىىى  جىىددة اياىى،ة فاهىى،  جىىدد رؤيىىى  مدسىىدة للمدينىى  مىىص خىى لللمىىدن اللاةاىى   الرةانىى دم اهلىى
شغاىىى  النىىىلدرا،تو  ش ةاىىى  و   استا،جىىى،ت النىىىك،ن  رفىىى،ءة الىىىدم،تو  شىىىدف  الةائىىى  ايهىىىري  املنىىىتدام  للنىىىك،ن

)التكندلدجاى،  ر،ف  الر ،ع،تو  ايد مص التلىدثو  شر ىاد اسىتتدا  ال ، ى  املتجىددة  يفسا،س  التك،مل  التع، ن 
 ميكىىص دديىىد مس ىىرات جىىددة  ،م(0202)مــدخ  إلعــا ة إعمــار مد فــة رفغــازخل(،  منىىترةل املدينىى  ايهىىر، 

عى،ت املتتلفى و ايا،ة   ا،سىه، يف املىدن اللاةاى  مىص خى ل  ،عىدة معلدمى،ت خمتلفى  شةى  إىل ر،فى  اتى،الت  الر ،
م س ىىرات ال اشاىى   املدضىىدعا  الىى  شعىىر  لتدجاىىه   اىى،س أداء الىىدم،ت يف املدينىى   ندعاىى  اياىى،ة فاهىى، مىىص خىى ل امل

 شعكى  منىتدا الرضى،   ،بلاى  العىاش فامى، يتعلى  اجلدانىا األرنيىر أةاى    شرا  جىددة اياى،ة مىص عىدة جدانىاو
 مص أةه،: ال يف سا،ة اتتمع،ت اةلا  للمدنو 

 اجلاكب ال مماىن 
 .جددة املنكص  ر،ف  مرافره 
  الد دل للتدم،ت الص ا  بنهدل .  إمك،نا الرع،ي  الص ا  ع،لا  اجلددة 
 . املراف  التعلاما  حمدا ف،ت  ا،سا 
 . النا،س  اجل اب 
 .النير،ف   الرتفاه 

  ااد ماعااجلاكب 
   ايا،ة ايهري   املة،رر  يف ايا،ة الع،م . إدارةبن،ء اتتمي الر،ة  عل 
  اتتمي. يفالةعدر األم،ن  االستررار 
 الره،ء. إدارة 
 . نةر املعرف   دن  منتدا التعلا  لك،ف  منتدلت اتتمي ايهري   الريفا 
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 .التعل  عص بعد  التعل  مدا ايا،ة 
 .درا  جمتمي متدازن  مة،ريف 
  اتتمع املر ن   اإلبداو.  

  ااق فا ياجلاكب 
  شرلال الة ،ل ( )شدظا و زلدة الدخلو اال تص،د،مند النة،ط 
 رلدة يف األعم،ل  ر ح االبتك،ر.ال 
  . اإلنت،جا   التك،مل الداخل 
 .الردرة عل  الت دل  مر ن  سدي العمل 
   املت،سىى  )   التج،ريى   اإللكرت ناىى ن ى،ي  اسىىي لد ىدل املىىداطن   ر،فىى  األعمى،ل للتىىدم،ت  الفىىر

 ر،لدم،ت املصرفا و  التنديو..  ا  ، مص الدم،ت األخرا(.
 . استر لا  املك،ن  املن،عدة عل  ايف،  عل  النك،ن يف املن،ط  الريفا 

  البيئااجلاكب 
  منتدام   ايف،  علاه،. جعله، اإلدارة الفع،ل  للمدارد 
 . ايد مص التلدث  مح،ي  الةائ 
  . رف،ءة استه يف ال ،  و  استتدا  ايلدل الةديل 

  احلمكة والفق 
 . أنظم  نرل منتدام   مةتكرة  آمن 
 الد يلنرل ف،عل و  إمك،نا  شنظا   سهدل  الد دل اةل   إدارة . 
 . شعددي  النم، ج  ايلدل ألنظم  النرل  ايرر 
 االسىىىتف،دة مىىىىص خىىىىدم،ت النرىىىىل  ايررىىىى  سىىىىتتدا  الشدجاىىىه النىىىىلدرا،ت االجتم،عاىىىى  ايدينيىىىى  يف ا 

 املتندع .
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التكندلدجاى،  الىسة  إىل إضى،ف   يت لا دديد مس رات جددة ايا،ة   ا،سه، يف املدن اللاةا مص خ ل  ل  ف ن 
 العمىل على  دراى  النتى،ةع اهل،دفى و ل  أبن يكدن للمك،نو اتتميو  ا،دة  ددة   اض    مدجه   ىد الر ما و 
( يدضىى  منىىد ج مةنىى  مرىىرتح لراىى،س مس ىىرات جىىددة اياىى،ة مىىص خىى ل جدانىىا اياىى،ة الرةانىىا  1)ر ىى    اجلىىد ل

على  أن شهىى  جمىى،الت  أ ىىدام فرعاىى  شةىمل ا ىى  جمىى،الت اياىى،ة املتتلفىى و  ميكىص ش ىىدير  ىى ا النمىىد ج  التغاىى  
لاى   يتن،سىا مىي طةاعتىه  الةائى  اة اللاىيبالعديىد مىص التف، ىالو  فرى، ملى، يت لةىه  ا ىي اياى،ة للمجتمىي   إض،ف فاه 

س،لىى  املىىدن  شراىىا  جىىددة اياىى،ة فاهىى،  فىى  ساىىث ميكىىص أن نلتىىي مراسىىل دراسىى   لكىىل مدينىى  مىىص املىىدن اللاةاىى و
 املراسل األس،سا  الت،لا :

 ممحلة  راسة ال ضع القائم .0
شىسد، إىل فهى  اي،لى  الرا نىى  )كميـة وك عيـة(   نيىل مس ىرات الراى،س يف  ى ل املرسلى  حمني،بى  أد ات إسصىى،ةا  

للمدينىىىى  ردسىىىىدة  اسىىىىدل  ىىىى،مل و  رىىىىبد ات شةتاصىىىىا  دىىىىدد الفجىىىىدات يف الر ،عىىىى،ت املتتلفىىىى  يف املدينىىىى  
  ا  ،و  الت،يل دديد االستا،ج،ت  املدخ ت امل لدب  للت دير.

 ممحلة المؤ ة ادلس قبلية .0
 ىىدام  األ لىىدلت  مىىص مث التمكىى  مىىص ساىىث شةىىكل مس ىىرات الراىى،س األد ات الداضىى   للتعةىى  عىىص األ 

إعداد خ   التنماى  ايهىري و  أد ات للمر،رنى  أل ضى،و الت هىر  الت ىدر للمدينى  الداسىدة أ  للمر،رنى  بى  
 املدن املتتلف و  ميكص استنة،ط أفهل املم،رس،ت مص خ ل   ل املر،ر؛ت.

 ممحلة ادل ار ة وال قييم .2
ت للمت،بعى   الر ىد لتنفاى  ال ى   بىرامع املةى،ريي  مىص مث شصىى ا   يىت  اسىتتدا  مس ىرات الراى،س رىبد ا 

مكىىد؛ت مىىدخ ت النا،سىى  اإلمن،ةاىى و رىىبد ات دلالاىى  لدراسىى  أطىى  ش ةاىى  النا،سىى،ت  االسىىرتاشاجا،ت يف 
قيـــاس وإ ارة افميـــة ا  م ـــات ال مماكيـــة اجلد ـــدة مـــ  )اياىى  العمىىىراين  اال تصىىى،د،  االجتمىى،ع   الةائىىى  

 .م(0222مؤشمات د  ة احلياة، خالل 
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 (: من ذج مبس  مق ح لقياس مؤشمات د  ة احلياة م  خالل د اكب احلياة المئيسية0ددول )

 

ادلؤشم  د اكب مؤشمات القياس اجلاكب
 الذايت

ادلؤشم 
 ادل ض عا

ماىن
ل م
ا

 

   جددة املنكص  مرافره
   الرع،ي  الص ا  ع،لا  اجلددة  إمك،نا  الد دل الاه، بنهدل  

   املراف  التعلاما  حمدا ف،ت  ا،سا 
   النا،س  اجل اب 
   النير،ف   الرتفاه

عى
 ما
اد
ا

 

   بن،ء اتتمي الر،ة  عل  إدارة ايا،ة ايهري   املة،رر  يف ايا،ة الع،م 
   اتتميالةعدر األم،ن  االستررار يف 
   إدارة الره،ء ايهر،

   نةر املعرف   دن  منتدا التعلا  لك،ف  منتدلت اتتمي ايهري   الريفا 
   التعل  عص بعد  التعل   مدا ايا،ة
   درا  جمتمي متدازن  مة،ريف.
   املر ن   اإلبداو اتتمع 

 خل
فا
اق 
ا

 

   شرلال الة ،ل ( -الدخلزلدة  -مند النة،ط اال تص،د، )شدظا 
   رلدة يف األعم،ل  ر ح االبتك،ر
   اإلنت،جا   التك،مل الداخل 

   الردرة عل  الت دل  مر ن  سدي العمل
 اإللكرت نا   األعم،ل للتدم،ت  الفر  التج،ري ن ،ي  اسي لد دل املداطن   ر،ف  

 الدم،ت األخرا( املت،س  )ر،لدم،ت املصرفا و  التنديو..  ا  ، مص
  

   استر لا  املك،ن  املن،عدة عل  ايف،  عل  النك،ن يف املن،ط  الريفا 

يئى
الب

 

   اإلدارة الفع،ل  للمدارد  جعله، منتدام   ايف،  علاه،
   ايد مص التلدث  مح،ي  الةائ 

   رف،ءة استه يف ال ،  و  استتدا  ايلدل الةديل 

الت
 اص
وادل
ق  
الف

 

   أنظم  نرل منتدام   مةتكرة  آمن 
   إدارة نرل ف،عل و  إمك،نا  شنظا   سهدل  الد دل اةل   الد يل

   شعددي  النم، ج  ايلدل ألنظم  النرل  ايرر 
شدجاه النلدرا،ت االجتم،عا  ايديني  يف استتدا   االستف،دة مص خدم،ت النرل 

  ايرر  املتندع 
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 (: مماح   راسة حالة ادلدن واقييم د  ة احلياة فيها2شك  )

 

 ادلفدر: الباحثة 

 ةــــالصـــخلا
جددة ايا،ة يعد مفهدم،   اسع،   معردا  حيتمل عدة  شةق سا،س  مس رات مفهد  مفهد  ننتنع أن مم، سة 

أن مفهد  جددة ايا،ة ير،س حمنتدا الرض، فام، يتعل  اجلدانا األرنير أةا  يف  -شعريف،تو  ميكص الردل:
 املس رات املدضدعا   املس رات ال اشا  سا،ة الفرد  اتتميو لكص يةر    ا التعري  ننةا،  إىل سد رة و  شعتس

 اةلا  للمدن. ال رير  لرا،س  شراا  جددة ايا،ة للمجتمع،ت   

 جددة ايا،ة تتمع،هت،  أداةه،س رات  ا،س املدن مهم  جدا يف ش دير املدن  دن  معدل ف  س  أن مف 
رس  النا،س،ت الع،م    ني الررارات ايهري و مل، شدفرل املس رات مص معلدم،ت رما  أ  ندعا  شن،عد يف 

هل ل املدن  ددد مد، فه  أيه، شرس  الصدرة املتك،مل   در  أ دام دن  جددة ايا،ةو  إعداد خ   
 الترد  اةرز يف ر،ف  ات،الت اال تص،دي   االجتم،عا   العمرانا   الةائا   النرل  ايرر .

يف املدن بةكل خ،   يف الد ل  بةكل ساث أاهن، شسد، د را مهم،  يف      ا ي س،ل خمتل  ات،الت  
،ف   رر،ء التنما   الت دير  شرشا  ف  األ لدلت عملا  دديد مس رات الرا،س  ا أن شكدن حمة،رر   رف ع، و

 ج ةا  إىلشداجهه، املدنو  البد مص فصل مس رات الرا،س جلددة ايا،ة  ال بن،ء عل  أةا  الره،ل  املة،رل 
سي ال  صل عل  نت،ةع مهلل  شسطر عل   رارات  واملدضدع  ارخر  ال ا سدة، خ،  الةعد شراا  أ
 التنما . 

 

 
 الهضع القائم•

 تحليل واحراءات وتقييم

الرؤية •
 المدتقبلية

 خطط واستراتيجيات

 
 المتابعة والتقييم•

 تحقبق األىداف
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 ال  صيات

مس ىرات الراىى،س  د ر ى، يف دنىى  جىددة اياىى،ة مىص  ةىىل ايكدمى،ت اةلاىى    ىىن،و  التبراىد علىى  أةاى  شةىىق .1
  أةاته، يف  ن،ع  الررارات  النا،س،ت املتعلر  بتنظا  املدن.لاةا،و  يفالررار 

اةلاىى  للمىىدن أمىىرا ضىىر رل نةىىر طر،فىى  الىىدع  أبةاىى  جىىددة اياىى،ة  شةناهىى،  املةىى،رر  فاهىى، مىىص  ةىىل اتتمعىى،ت  .2
  مهم، للدفي بعجل  التنما  ايهري  املنتدام .

ش ةاىى  سا،سىى   اىى،س املس ىىرات املدسىىدة للمىىدن لةنىى،ء جىىددة ع،لاىى  مىىص اياىى،ة لنىىك،ن املىىدن اللاةاىى و   لىى   .3
و لهم،ن أن املدن    ضمص  در املن، اة يف   دل ر،ف  الدم،ت  ندعا  ايا،ة جلماي مداطناهى، مىص جهى 

  لهم،ن أن شكدن املدن منتدام   مرن    ،مل   م د رة يف املنترةل مص جه  أخرا.

 ىىا ان شصىىىة  شكندلدجاىىى، االشصىى،الت  املعلدمىىى،ت أسىىىد عن، ىىر الةناىىى  الت تاىىى  األس،سىىا  الىىى  شلعىىىا د را   .4
الىىدم،ت لت نىى  رفىى،ءة مهمىى،  يف ش ةاىى  سا،سىى  مس ىىرات الراىى،س للمىىدن يف دنىى  جىىددة اياىى،ةو   لىى  

  شلةا  استا،ج،ت النك،نو  شدف  الةائ  ايهري  املنتدام  للعدد املت ايد مص النك،ن.

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 ـ امـــ :ـــاذلــ
مص الصعا شردًن عر  مفصل لكل مس ر نظرا يج  الدر   اةد د   اكلا  الدراس  امل ر س و  رنمد ج  1

 للمدن يف حتسني د  ة احلياة للمدن القياسل بىن مؤشمات  ا،بيقامن ذج ش ةار  هل ل املس رات راجي )) 
رللن ال ؤون ااق فا  ة ) ((.م0222ل ةقيق رؤ ة الس    ة ( م0202وثيقة رمجمج د  ة احلياة )

 .(م0202وال فمية، 
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ــادل  عــمادـ

 ال مريةادلمادع أواً :
 ( .م0202إرـــــماهيم دـــــ ا  و  مهـــــدخل.)  ادلـــــدن الذكيـــــة مـــــدن القـــــمن احلـــــا ي وال  ـــــم   رؤ ـــــة يف

 .17 -15و  ف   مؤمتم افمية رغدا  األول :بغداد .ادلس دامة

 ( .م0202ااحتــا  الــدويل اافــاات.)  .)مؤشــمات األ اء المئيســية ر ــ ن )االدىى،د الىىد يل الشصىى،الت
 .9و  ف   ادلدن الذكية ادلس دامة

 ( .م0222أميــ    مفـــ،فا   ســـا.) يـــة اجلد ـــدة مـــ  خـــالل قيـــاس وإ ارة افميـــة ا  م ــات ال مماك
 هى،ل  أ لىدلتو  - . القـاهمة: ادلـؤمتم الـدويل ل فميـة ا  م ـات ال مماكيـة اجلد ـدةمؤشمات دـ  ة احليـاة

 .16 -12 ف   

 ( .م0202 حــدوح صــالح الــد   ومهلهــ  عبــداحلكيم.) دــ  ة احليــاة احلضــم ة يف األحيــاء الســكفية 
دام ـة اجل اةىر:  -يى و اجلغرافاى،  التهائى  العمراناى . أ  الةىدا  (. علد  األر   اهلندس  املعم،ر )رس،ل  م،جنت 

 .12-9و  ف   ال ميب ر  مهيدي أم الب اقا

 ( .  م0202ف ةيــة عبـــدال ع ع ل ــة ال ـــم   وعبـــد ررــ، ســـ يد ال ـــم .) ال كف ل ديــا ومســـ قب  ادلد فـــة
 International Science andبنغىى،ز،:  .احلضــمي )مـــدخ  إلعـــا ة إعمــار مد فـــة رفغـــازي(

Technology Journal 

 ( .م0202فــؤا  رــ  غضــبان.) عمىى،ن: دــ  ة احليــاة ابل تم ــات احلضــم ة ا ــخيص مؤشــمات ال قيــيم .
 .82و  ف    ار ادلفهتية للف م و ال  ز ع

 مؤشــــمات دــــ  ة احليــــاة و ورهــــا يف زاي ة (.  2219و 6. )لبــــىن عبــــدال ع ع الــــتلن و ــــى   عفــــت
ـــة يف ـــة يف ال مـــارة واذلفدســـة وال كف ل ديـــا.  عمليـــات احلفـــا  احلضـــميادل ـــاركة ا  م ي و ا لـــة الدولي

 .76 ف   
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 ( .م0202  الس يد أر  حالوة.)  و دام ـة اإلسـكفدر ة. اإلسىكندري : د  ة احليـاة: ادلفهـ م واألر ـا
 .12 -9 ف   

 ( .م0202هفــاء   اجلــ همي .) علــى ا ــكي  ك عيــة احليــاة يف ادل غــ ات ااد ماعيــة والثقافيــة ادلــؤثمة
 .48و  ف    ار ادل مفة اجلام ية. اإلسكندري : ا  مع ادلفمي

 ( .م0202وزارة ال ؤون البلد ـة والقمو ـة.) الـماي:: . حنـ  افميـة مسـ دامة للمملكـة ال مريـة السـ    ة
 .118-113و  ف   وزارة ال ؤون البلد ة والقمو ة

 ( .م0202وزارة ا،ـــ  م الق،ــــاع ال ـــام.) شرريىىىىر(.  أرــــمز ادلؤشـــمات الدوليــــة وواقـــع حــــال األر ن فيهـــا(
 .8-5و  ف   األر ن: وزارة ا،  م الق،اع ال ام

 ادلمادع األدفبيةاثكياً :
 A Jones. (2002). A Guide to Doing Quality of Life Studies. Birmingham.: 

University of Birmingham, page 257. 
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